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Nu är det dags...
Du/ditt barn kommer att få tillgång till
en skoldator.
Datorn det gäller är en chromebook (Dell chromebook
11) som har ett värde på ca 2500kr. Det medföljer en väska (targus work
in case for chromebook,värde 600kr) som är gjord för att man ska kunna
använda datorn medan den är kvar i väskan. Datorn ska alltid förvaras i
väskan.
Datorn är managerad vilket gör att bara elever i Skurups kommun kan
logga in på den. Vi kan också låsa den om den skulle komma bort. Den
blir då obrukbar tills dess att den återfinns och vi kan återaktivera den.
Meddela skolans rektor eller
it-samordnare för att få den låst
dagtid. Eller maila till
chromebook@skolanskurup.se för
kvällar och helger. Denna mail
bevakas ofta och ni får en bekräftelse
när datorn blivit låst.
Läs noga igenom papperna som
medföljer detta brev. Här finns
information kring hantering, garantier,
ansvar, ersättningskyldighet samt
avtal. Avtalspappret är det som ska
tillbaka till skolan. Samma papper
finns på skurup.se/it-och-digitala-verktyg. Har du fler frågor utöver detta
tar du kontakt med rektor på den skola där ditt barn går.
IKT-pedagog Annelie Médoc
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REGLER LÅN AV DIGITALA LÄRVERKTYG
Allmänt
Den tekniska utrustningen som du får låna är avsedd för skolarbete. Som användare
representerar du din skola och Skurups kommun. Det är ditt ansvar som elev att ha
kännedom om och tillämpa gällande regler. Dessa regler gäller även när du som elev
tillfälligt lånar utrustning om din ordinarie utrustning är på service/reparation. Du har en
skyldighet att använda utrustningen på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar gäller även i
skolan.

Utrustningen
De digitala lärverktyg som specificeras under “Avtal - lån av digitala verktyg” benämns nedan
som “utrustningen”.

Leverans/hemlån
Utrustningen kvitteras ut då överenskommelsen är underskriven av respektive elev och för
den elev som är omyndig även av vårdnadshavare.

Vård och användning
Då du tagit emot utrustningen bär du ansvaret för att utrustningen inte skadas, förstörs,
försämras eller förloras. Du ska under lånetiden väl vårda utrustningen, endast använda den
på föreskrivet sätt och förvara den säkert. Utrustningen är ett utbildningsverktyg som är
avsedd för skolarbete. Du skall följa skolans regler för användare och svensk lagstiftning. Du
ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning
t.ex. genom nerladdning av upphovsrättsskyddat material.
○ Utrustningen ska alltid finnas med i skolan och det är viktigt att den är funktionsduglig på
lektionerna.
○ Du ska alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad utrustningen får användas.
○ Den ska hanteras och förvaras med varsamhet.
○ Utrustningen ska transporteras i skyddande väska.

Förvaring
Utrustningen ska betraktas som stöldbegärlig, dvs. försäkringsbolagens krav om aktsamhet
ska iakttas. Det är absolut förbjudet att lämna utrustningen utan direkt tillsyn om den inte är
inlåst. Under skoltid får utrustningen förvaras i skolans elevskåp, under förutsättning att
skåpet är försett med godkänt lås. Utrustningen skall alltid med hem efter skolans slut om
inte annat avtalats.

Programinstallationer
Vid utlåning av datorer har du i vissa fall behörighet att göra programinstallationer på din
dator. Du har då skyldighet och ansvar att försäkra dig om att giltig licens finns. Vid
leverans/utlåning av datorer och lärplattor är dessa försedda med ett antal
programvaror/applikationer. Du som elev ansvarar för att dessa programvaror/applikationer
finns tillgängliga och fungerar på din dator eller lärplatta. Datorer innehåller också ett
antivirusprogram som automatisk uppdaterar sig själv. Du ansvarar för att antivirus
programmets funktioner ej avsiktligt åsidosätts eller sätts ur funktion.

Lagring på datorn hårddisk
Du ansvarar själv för den information som lagras på datorn/lärplattan. Skolan ersätter inte
program, filer eller annat material som lagrats på datorn/lärplattan, exempelvis om
hårddisken måste bytas ut eller återställas. Undantag gäller för de program som levereras
med din dator eller de pedagogiska program som du lånar av skoldatateket. Skolan erbjuder
varje elev ett lagringsutrymme för skolarbeten. Det är ditt ansvar att vid behov spara viktiga
dokument på detta lagringsutrymme för att tillgodose en säker lagring med erforderlig
backup.

Underhåll och stickprovskontroll
Skolan har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till utrustningen för uppgradering av
programvaror, service, kontroll och underhåll. Personal på skolan har också rätt, att med
omedelbar verkan inhämta din utrustning för stickprovskontroll. Detta för att kunna
kontrollera att reglerna efterföljs.

Äganderätt
Utrustningen är skolans egendom. Du får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat
sätt överlåta eller förfoga över utrustningen så att äganderätten för skolan äventyras.

Överlåtelse av avtal
Du får inte överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal.

Låneperiod
Detta avtal gäller från det att du erhållit utrustningen till dess att den återlämnas till skolan.
Avtalet är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning enligt punkten Avtalets
upphörande sker.

Överträdelser av dessa regler
Vid misstanke om överträdelse av dessa regler beslutar rektor i hur ärendet ska hanteras,
exempelvis avstängning från IT-miljön eller annan disciplinär åtgärd.
Misstanke om brott mot gällande lagar leder till polisanmälan och eventuellt efterföljande
straff och skadeståndsansvar för dig. I samband med polisutredning kan innehållet i
personliga konton och e-post komma att kontrolleras och läsas.

Service och support
För mer information se “Försäkring och garanti - Lån av digitala verktyg”.

Försäkring och garanti vid olycksfall, stöld och rån
I vissa fall omfattas utrustningen av en olycksfallsförsäkring och/eller en utökad garanti. För
mer information se “Försäkring och garanti - Lån av digitala verktyg”.

Avtalets upphörande
Skolan får säga upp avtalet i följande fall:
a) om du bryter mot bestämmelser enligt detta avtal
b) om du byter skola eller gymnasieprogram
Avtalet upphör automatiskt att gälla när du slutar på skolan. När avtalet upphör skall eleven
omgående återlämna utrustningen på egen bekostnad och på eget ansvar till av skolan
angiven plats. Utrustningen skall vid återlämnandet vara i samma skick som vid
leverans/utlåning, bortsett från normal förslitning eller skada som täcks av garanti.
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FÖRSÄKRING OCH GARANTI - LÅN AV DIGITALA
LÄRVERKTYG
I samband med utlåning av digitala lärverktyg inom grundskolan och gymnasiet i Skurups
kommun gäller följande avseende garanti, försäkringar, service och support.

Garanti
Datorer
Alla datorer, oavsett fabrikat, har en utökad garanti som gäller i tre år från
inköpstillfället. Den utökade garantin omfattar fabrikationsfel avseende utrustningens
hårdvara.
Övrig utrustning
För övrig utrustning såsom lärplattor, diktafoner, musskanners etc. gäller ett års
garanti mot fabrikationsfel.
Hemförsäkring
Skada eller förlust av lånad utrustning kan omfattas av er hemförsäkring. Kontrollera
alltid vilka regler som gäller för just ditt försäkringsbolag, då reglerna mellan de olika
bolagen kan skifta. Skolan ställer inte något krav eller önskemål på att låntagaren
tecknar en hemförsäkring, utan att detta är en frivillig åtgärd.

Support och service
Support gällande digitala lärverktyg tillhandahålls av respektive skola enligt gällande rutiner.
Om du upplever problem med din utrustning är det viktigt att du anmäler detta till utsedd
personal på din skola. Ingen teknisk support lämnas för hemmet i samband med utlåning av
digitala lärverktyg.

Skada eller förlust
Om utrustningen stjäls eller förkommer på annat sätt utanför skolan skall vårdnadshavaren
göra en polisanmälan. En kopia av polisanmälan, med uppgifter om serienummer,
modellbeteckning m.m. lämnas till skolan som en förutsättning för att ersättningsutrustning
ska kunna kvitteras ut.

Uppsåtlig skadegörelse eller åverkan på utrustningen är straffbart och kan leda till
polisanmälan från skolan samt medföra ersättningsskyldighet enligt skadeståndslagen.
Om utrustningen på grund av vårdslöshet förloras är eleven ersättningsskyldig. Ersättningen
beräknas utifrån utrustningens ålder. De första sex månaderna skall utrustningen ersättas
med 100% av anskaffningskostnaden. Därefter minskas ersättningskravet med 15% var
sjätte månad. Efter ett år är det indexberäknade värdet 70% och efter två år 40%.
Om utrustningen på grund av vårdslöshet skadas är eleven ersättningsskyldig och
kostnaderna för att avhjälpa skadan kan komma att utkrävas enligt skadeståndslagens
regler om skadestånd.
Skada eller förlust som uppkommer trots att eleven iakttagit normal försiktighet vid
hanteringen av datorn ansvarar skolan för.
Vid alla typer av skador eller förluster skall en incidentrapport fyllas i, undertecknas av både
elev och vårdnadshavare och lämnas till utsedd personal på skolan.
Eventuella ersättningskrav beslutas alltid av rektor.

Vanliga frågor och svar
Om min laddare har kommit bort, vad gör jag?
Du förväntas ha datorn/lärplattan laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har
sönder laddaren får du själv ersätta den via skolan.
Jag spillde dricka över utrustningen när jag använde den hemma, vem ersätter?
Teknisk utrustning som blir förstörd på grund av vätska bedöms i de flesta fall vara på grund
av oaktsamhet och innebär att eleven blir ersättningsskyldig. Undvik således alltid att ha
vätska i närheten av din utrustning.
Jag glömde utrustningen på på allmän plats och den är nu borta. Vad gäller?
Om du glömmer din utrustning någonstans såsom på bussen eller i en korridor i skolan
kommer detta med största sannolikhet bedömas som vårdslöshet, vilket innebär att du som
elev blir ersättningsskyldig för utrustningen.
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AVTAL – LÅN AV DIGITALA LÄRVERKTYG
Detta avtal avser utlåning av digitala lärverktyg till dig som elev inom Skola - utbildningsförvaltningen i Skurup kommun. De digitala lärverktyg som omfattas av detta låneavtal
specificeras under rubriken “Utrustning & tillbehör”. De digitala lärverktygen kommer under
avtal, regler och försäkring att benämnas som utrustning.
Avtalet innebär att du får använda utrustningen i och utanför skolans lokaler och på din fritid.
Utrustningen inkl. tillbehör och program tillhör Skurups kommun och är att betrakta som ett
av dina läromedel samt ett viktigt redskap för dina studier.

Avtalet utgörs av följande dokument:
1. REGLER - LÅN AV DIGITALA LÄRVERKTYG
2. FÖRSÄKRING OCH GARANTI - LÅN AV DIGITALA LÄRVERKTYG
3. AVTAL - LÅN AV DIGITALA LÄRVERKTYG

Det är viktigt att du tillsammans med din/dina vårdnadshavare läser igenom avtalet och
bilagda regler samt skriver under på att ni tillsammans tagit del av avtalet och reglerna samt
godkänt detsamma. Detta är en förutsättning för att du ska få tillgång till utrustningen.
Skada eller förlust av lånad utrustning kan omfattas av er hemförsäkring. Kontrollera alltid
vilka regler som gäller för just ditt försäkringsbolag, då reglerna mellan de olika bolagen kan
skilja sig åt (läs mer om detta i “Försäkring och garanti - lån av digitala lärverktyg”).
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att bli föremål för behandling
enligt personuppgiftslagen (1998:204) hos Skola utbildningsnämnden i Skurups kommun
och kommer att användas för hantering av lånekontrakt. Då uppgifterna ingår i allmän
handling hos myndighet, kan uppgifterna komma att lämnas ut till allmänheten i de fall då
uppgifterna inte omfattas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Dokument:
Avtal - Lån av digitala lärverktyg

Datum:
2017-08-15

Utrustning
Nedan specificeras den utrustning som du får låna i enlighet med detta avtal. Markera nedan
vilken utrustning du lånar.

❍ Bärbar dator – enhet, strömkabel, fodral
❍ Chromebook – enhet, strömkabel, fodral
❍ Lärplatta enhet, strömkabel, fodral
❍ Övrigt __________________________________________________________
Tillbehör

❍ Externt tangentbord ❍ Extern mus
❍ Hörlurar ❍
  Väska/fodral/ryggsäck

❍ Övrigt - __________________________________________________________
________________________________________ ________________________________________________

Serienummer

Stöldskyddsnummer

□ Det digitala lärverktyget får ej tas hem

Rutan ovan kryssas i om eleven önskar det digitala lärverktyget, men aldrig ska ta med hem. Vid sådana omständigheter ska
”Avtals tillägg till avtalet Lån av digitala lärverktyg” också undertecknas.

Vi har tagit del av och förstått innehållet i samt godkänner avtalet. Jag/vi är vidare
införstådda med och godkänner enligt detta avtal min/vår ersättningsskyldighet vid
oaktsamhet.
Elevens för och efternamn

Personnummer

Klass / Program

Datum

________________________________________

_____________________________________________

Elevens namnunderskrift

Vårdnadshavares namnunderskrift

________________________________________

______________________________________________

Elevens namnförtydligande

Vårdnadshavare namnförtydligande

Underskrivet avtal lämnas tillbaka till elev/vårdnadshavare, skolan behåller en digital kopia.

